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*1417482*  

  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  تعزيزرباء املتعدد السنوات بشأن اجتماع اخل
  دية املواتية على مجيع املستوياتالبيئة االقتصا

  امةستداملشاملة واللتنمية لدعم ا
  الدورة الثانية

  ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٩-٨ جنيف،
  املؤقت األعمال جدول من ٢ البند

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  املؤقت األعمال دولج  -أوالً  
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  التنمية الشاملة واملستدامةموات لتحقيق ألطراف حنو نظام جتاري متعدد ا  -٣
  اعتماد تقرير االجتماع  -٤

  املؤقّت األعمال جدول روحش  -ثانياً  

  ١ البند    
  املكتب أعضاء انتخاب

   .مقرراً - للرئيس ونائباً رئيساً اخلرباء اجتماع ينتخب بأن ُيوصى  -١
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  ٢ البند    
  العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار
 برنامج وسيتاح. أعاله األول الفصل يف اخلرباء الجتماع املؤقت األعمال جدول يرد  -٢

   .بوعبأس االجتماع قبل مفصل
  الوثائق

TD/B/C.I/MEM.5/4  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  ٣البند     
  التنمية الشاملة واملستدامةموات لتحقيق حنو نظام جتاري متعدد األطراف 

أثناء املـشاورات الـيت     هذه   نواترباء املتعدد الس   اخل ُحدد موضوع دورة اجتماع     -٣
  .٢٠١٣يناير / كانون الثاين١٥أجراها رئيس جملس التجارة والتنمية يف 

وهتدف الدورة إىل تبادل اآلراء واخلربات والدروس املستخلصة فيما يتعلق جبميـع              -٤
املوايت تعدد األطراف   مستويات السياسات والتدابري من أجل حتسني إسهام النظام التجاري امل         

عروض يقـدمها   سيكون عن طريق    حتقيق هذا اهلدف    و.  واملستدامة يف تعزيز التنمية الشاملة   
خرباء من املؤسسات احلكومية ذات الصلة، ومن املنظمات الدولية، واألوساط األكادمييـة،            

لقضايا وتشمل ا . ومؤسسات البحوث، واجملتمع املدين، وكذلك من خالل املناقشة التفاعلية        
  :يلياليت ميكن أن تتناوهلا الدورة ما 

تطّور إسهام التجارة والنظام التجاري املتعدد األطراف يف حتقيـق النمـو              )أ(  
  الشامل والتنمية املستدامة؛

التدابري الالزمة جلعل التكامل التجاري شامالً ومستداماً ولبناء القـدرات            )ب(  
  اإلنتاجية؛
  تعدد األطراف يف احتواء مجيع أشكال احلمائية؛دور النظام التجاري امل  )ج(  
آفاق التجـارة والتنميـة يف      حلواجز غري التعريفية على     ا/حتليل تأثري التدابري    )د(  

  البلدان النامية؛
دور التكامل والتعاون اإلقليميني، مبا يف ذلك التعاون بني بلدان اجلنـوب              )ه(  

يف هتيئـة   وكتكملة للنُُّهج املتعددة األطراف     والتعاون الثالثي وغري ذلك من أشكال التعاون،        
  ؛مواتيةبيئة 

  .ناشئة املتعلقة بالتجارة والتنميةالقضايا اجلديدة وال  )و(  
وُتقترح مناقشة هذه املسائل يف وقت سيحدد فيه اجملتمع الـدويل إطـار التنميـة                 -٥
لتجـارة دوراً   ، حيث من املتوقع أن تـؤدي ا       ٢٠١٥ ملا بعد عام     أهداف التنمية املستدامة  و
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الكفاءة الناجتة عن التكامل التجـاري إىل       زيادة  وتشري التجربة إىل أن حتويل      . حتفيزياً رئيسياً 
هود واعية على صعيد    جبه  ئإرسابد من    تلقائياً، وال مستندة إىل قاعدة عريضة ال يتحقق       تنمية  

 اهليكلي، علـى    وسيتطلب ذلك تدخالً سياساتياً متسقاً ومتكامالً يدعم التحول       . السياسات
مستوى االقتصاد الكلي ويف كل قطاع على حدة، من أجل بناء قدرات إنتاجيـة موسـعة                

وهـذه االحتياجـات    . مقترنة بإمكانية التنويع، واالرتقاء التكنولوجي، وإجياد فرص العمل       
يظل النظام التجـاري    بيئة اقتصادية مواتية    املتغرية ينبغي أن تدعمها     واألولويات السياساتية   

يتسم باالنفتاح والشفافية والشمولية وعدم التمييز ويقوم على        واملايل املتعدد األطراف الذي     
 ورغم النكسات املتكررة، يظل مبدأ تعدد األطراف منفعة عامـة           .جزءاً رئيسياً منها  قواعد  

ويتزايد الضغط على الدور املركزي الذي يضطلع به النظام         . عاملية ال بد من دعمها وتأييدها     
التجاري املتعدد األطراف وعلى مصداقيته يف وقت تشتتت فيه إدارة التجارة العاملية بـسبب              

وقد اختذ املؤمتر الوزاري التاسع ملنظمة التجارة       . عددة األطراف العمليات اإلقليمية واملت  انتشار  
تشمل جمموعة من القرارات،    ) ، بايل، إندونيسيا  ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٦-٣(العاملية  

االتفاق املتعلق بتيسري التجارة، غري أن الصعوبات اليت تعترض تنفيذ جمموعة تدابري بايل ألقت              
فاق جناح العمل املضطلع به بعد اجتماع بايل يف اختتام جولة           مرة أخرى بظالل الشك على آ     

هود لضمان متكن العمليات املتعـددة األطـراف والعمليـات          اجلوال بد من بذل     . الدوحة
  .األخرى ككل من هتيئة بيئة مواتية للتنمية املستدامة

وىل واستناداً إىل املناقشات اليت جرت والتوصيات اليت قُدمت خـالل الـدورة األ              -٦
، ستسعى هذه الدورة لتعزيز مجلة أمور منها حتـسني          هذاالجتماع اخلرباء املتعدد السنوات     

فهم الكيفية اليت ميكن أن يسهم هبا النظام التجاري املتعدد األطراف يف حتقيق التنمية الشاملة               
 واملستدامة، وتبادل اخلربات والدروس املستخلصة يف سياق تعزيز هنج متسق ومتكامل بشأن           

  .التجارة والتنمية الشاملة واملستدامة على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل
وتـستعرض  . وقد أعدت أمانة األونكتاد مذكرة معلومات أساسية لتيسري املناقشة          -٧

املذكرة االجتاهات األخرية يف التجارة والتنمية، وتتناول القضايا الراهنة يف سياق املفاوضات            
ة األطراف، واالتفاقات التجارية اإلقليمية املتطورة، وتناقش أمهية ضمان أن          التجارية املتعدد 

أساسـياً  عامل متكني   يكون النظام التجاري املتعدد األطراف، وغريه من العمليات اجلارية،          
  .لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة

يـة بـشأن    فرادإوباإلضافة إىل ذلك، ُيشجَّع اخلرباء على إعداد دراسات حاالت            -٨
  .وستتاح هذه الورقات يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد هبما. املوضوع قيد املناقشة

  الوثائق
TD/B/C.I/MEM.5/5        موات لتحقيـق   حنو نظام جتاري متعدد األطراف

  التنمية الشاملة واملستدامة
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  ٤البند     
  اعتماد تقرير االجتماع

وقد يـود   . إىل جلنة التجارة والتنمية يف دورهتا املقبلة      سُيقدَّم تقرير اجتماع اخلرباء       -٩
اجتماع اخلرباء أن يأذن للمقرر بأن ُيعّد، حتت إشراف الرئيس، التقرير النهائي لالجتماع بعد     

  .اختتامه

  إسهامات اخلرباء
يتراوح عدد  (ُيشجَّع اخلرباء الذين ُتسّميهم الدول األعضاء على تقدمي ورقات موجزة             
وسـتتاح  . مسامهة منهم يف أعمال االجتمـاع     )  صفحة ١٢ صفحات و  ٥ ما بني    صفحاهتا

وينبغي تقدمي الورقـات إىل أمانـة       . الورقات يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد هبما       
 Ms. Mina Mashayekhi and Mr. Aurangzebاألونكتاد قبل انعقاد االجتماع وتوجيهها إىل 

Butt, Palais des Nations, CH-1211, Switzerland; fax: +41 22 917 0044; e-mail: 
 mina.mashayekhi@unctad.org and aurangzeb.butt@unctad.org.  

        
  



(A)   GE.14-23832    231214    231214 

 

 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

اجتماااال الاءاااماع المتسااات  النااان ا    ااا   
ميا  تسزيز الءيئة االقتصاا ية الم اتياة ىلا  ج

 لتىم التنمية ال املة والمنتتامةالمنت يا  
 التورة الثانية

 4102كانون األول/ديسمرب   9-8جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 4البند 

 إقمار جتول األىمال وتنظيم السمل

 جتول األىمال المؤقت وشموحه  
 تص يب  

 .ال ينطبق على النص العريب 
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